
 

 
 

 
Okładka 

 
 
 
 
 



D. Kutyła – TRANSHUMANIZM W ŚWIETLE POGLĄDÓW FRANCISA (…) 
 

187 
 

 
TRANSHUMANIZM 

W ŚWIETLE POGLĄDÓW 
FRANCISA FUKUYAMY 

Transhumanism according to Francis Fukuyama views 

 
DAMIAN KUTYŁA 

Uniwersytet Rzeszowski 

 
Słowa kluczowe: transhumanizm, nauka, 
biotechnologia, bioetyka, Francis Fukuyama. 

 
Przełom XX i XXI wieku to przede wszystkim okres pro-

gresu technologicznego. Daje to ludziom olbrzymie możliwości 
pokazania swoich umiejętności w tym zakresie. Nic więc dziwne-
go, że gwałtowny rozwój technologii jest aktualnie tematem 
wiodącym. Często zwraca się bowiem uwagę na to, jakie nega-
tywne konsekwencje niesie on ze sobą i jaki może mieć wpływ na 
indywidualność ludzką. Wymagania przystosowania i adaptacji do 
życia na wysokim poziomie technicznym stawiają człowieka 
przed nie lada trudnymi wyborami i decyzjami. W tej kwestii wy-
pada niewątpliwie zgodzić się z Józefem Bańką, który stwierdza, 
że „technika, wiążąc się z nauką, oddała ludzkości wielką usługę: 
zmusiła człowieka do sprecyzowania swego morale, celu i przy-
szłości. Postawiła go przed koniecznością dokonania wyboru, kim 
chce być”1. 

Współczesne lęki polegają nie tylko na pytaniach o moż-
liwości adaptacyjne człowieka, lecz także na pytaniach o sens 
rozwoju nauki i techniki, głównie biotechnologii. Prawdą jest 
bowiem to, że „nie wszystko co wykazuje tendencje rozwojowe, 
                                                      
1 J. Bańka: Przeciw szokowi przyszłości. Katowice 1977. 
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wiąże się z postępem”2. Jak dotąd, człowiek nie zdołał całkowicie 
oswoić natury, ale odkrywając rządzące nią prawa nauczył się 
wykorzystywać tkwiące w niej dynamizmy, i to zarówno w odnie-
sieniu do otaczającego go świata, jak i względem własnej, biolo-
gicznej natury. 

Warto zastanowić się, czy jednak wolno człowiekowi do-
wolnie zmieniać sens swojego biologicznego, naturalnego dzie-
dzictwa? Czy sposób w jaki ludzkie życie zostaje poczęte, wypo-
sażone w gatunkowe cechy, był nam nie tylko dany, ale i zadany? 
Pytania te można śmiało stawiać, mając na uwadze praktykowane 
już, jak i jedynie prognozowane, metody sztucznej reprodukcji 
człowieka, łącznie z klonowaniem i ewentualnymi zmianami 
wprowadzonymi w komórki linii zarodkowych. Bo, jak dotąd, 
wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście nie mamy już możliwo-
ści ucieczki od technologii ani nawet wstrzymania jej rozwoju. A 
więc musimy pomyśleć, co będzie dalej – „w przeciwnym razie 
pozostanie nam tylko bezwład”3. Rację miał Stanisław Lem, mó-
wiąc, że „inwazja stworzonej przez człowieka technologii w jego 
ciało jest nie do uniknięcia”4. Biorąc to pod uwagę, samo wkro-
czenie człowieka w fazę autoewolucji wydaje się być dla gatunku 
ludzkiego już czymś nieuniknionym, a pytanie dotyczy tylko tego, 
jak daleko mogą sięgnąć granice jego rekonstrukcji. 

Postęp naukowo-techniczny sam w sobie jest zjawiskiem 
stosunkowo ambiwalentnym, gdyż z jednej strony pomaga prze-
zwyciężyć szereg trudności, jakie w dawnych stuleciach towarzy-
szyły człowiekowi, wydając się niepokonalnymi, ale z drugiej, 
inspiruje do tworzenia i realizacji utopijnych wizji nowego czło-
wieka, wolnego od trudności minionego czasu i żyjącego w prze-
budowanym do jego możliwości „nowym wspaniałym świecie”. 
Jak twierdzi Krzysztof Adamski, pewnego rodzaju konkretyzacją 

                                                      
2 Ibidem, s. 255. 
3 P. Majewski: Między zwierzęciem a maszyną. Wrocław 2007, s. 181. 
4 S. Lem: Summa Technologiae. Kraków 2000, s. 380. 
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tych wizji jest idea posthumanistyczna, głosząca nową jakość 
w egzystencji człowieka zespolonego ściśle z osiągnięciami nauki 
i techniki, znacznie różniącego się w swej naturze od człowieka 
epoki minionej. Najbardziej radykalnym nurtem posthumanizmu 
jest analizowany w niniejszym artykule transhumanizm, spajający 
w sobie odwieczną tęsknotę za nieśmiertelnością z naukową auto-
ewolucją gatunku ludzkiego5, 6. 

Główne problemy etyczne, które towarzyszą rozważaniom 
transhumanistycznym dotyczą takich zagadnień jak: etyczne kon-
sekwencje technologicznego udoskonalanie człowieka, dylematy 
związane z zastosowaniem nowych technologii, gwarancja równe-
go dostępu w korzystaniu z nowych technologii, granice ingerencji 
w ludzki organizm, redefinicja człowieka, włączająca zagadnienie 
cyborgizacji. Te zagadnienia od wielu lat obecne są w rozważa-
niach bioetycznych. Obecnie jednak należy pamiętać, iż postęp 
w dziedzinie medycyny jest nieunikniony. Człowiek od zawsze 
dążył do polepszania jakości swojego życia, wydłużania go, czy 
możliwości uleczenia chorób uważanych za nieuleczalne. Idąca 

                                                      
5 Zob. K. Adamski: Transhumanizm – między utopią, biotechnologią a gnozą, 
„Roczniki Teologii Moralnej” 2012, nr 4(59), s. 105. 
6 Dop. S. Łąkas, redakcja: Mimo że w swoich początkach transhumanizm i po-
sthumanizm były ze sobą łączone z powodu wykorzystania metod technicznych 
oraz zwykłej zbieżności nazw w ich przedmiocie badań, czyli „kondycji po-
stludzkiej”, dziś taka łączność straciła rację bytu. Transhumanizm, w myśli ich 
przedstawicieli (np. Nick Bostrom, Max More, Ray Kurzweil, Hans Moravec) 
interesuje się przedłużeniem perspektywy antropocentrycznej, w której technika 
doskonali człowieka w wymiarze cielesnym i mentalnym, opiera się więc na 
odrzucanym przez posthumanizm szowinizmie gatunkowym. Podczas gdy trans-
humanizm prezentuje perspektywę wertykalną, z ciągłym postępem ku „uwol-
nieniu” ludzkości z jej naturalnych ograniczeń za pomocą technoewolucji, tak 
posthumanizm prezentuje horyzontalizm, przenosząc akcent w ujmowaniu rze-
czywistości z indywidualistycznego, antropocentrycznego podmiotu na relacje 
między podmiotami i przedmiotami, gdzie człowiek jest jednym z aktorów sieci 
organicznego (zwierzęta, rośliny) i nieorganicznego (przedmioty, rzeczy) świata, 
a podmiot staje się hybrydą, jednością wielości „stającą się” w relacjach z inny-
mi. Zob. np. A. Miah: A Critical History of Posthumanism. [w:] Gordijn B., 
Chadwick 
R.: Medical Enchancement and Posthumanisty. Springer, 2008, s. 71-94. 
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w parze z transhumanizmem medycyna regeneracyjna daje nadzie-
je na znalezienie efektywnych sposobów na poprawę jakości życia 
wielu osób. Wymaga ona jednak stawienia czoła wciąż rodzącym 
się dylematom etycznym. 

Powyższe problemy stanowią pewien rodzaj fundamentu 
w rozważaniach Francisa Fukuyamy. Zastanawia się on nad tym, 
jak bezprecedensowy, błyskawiczny postęp cywilizacyjny zwią-
zany z coraz większą wiedzą na temat ludzkiej natury i ludzkiego 
genomu wpłynie na naturę i godność człowieka, stosunki poli-
tyczne oraz społeczne. Nie jest to tylko rozprawa nad realnymi 
skutkami mającymi znaczenie dla otaczającej nas rzeczywistości, 
lecz także dyskusja nad moralnymi i filozoficznymi konsekwen-
cjami rewolucji biotechnologicznej. Tezy tego amerykańskiego 
filozofa przedstawiają bardzo wnikliwą prognozę tego, co może 
czekać ludzkość w niedalekiej przyszłości. Fukuyama podkreśla, 
że ogromny postęp w takich dziedzinach jak etologia, biologia 
ewolucyjna czy nauka o zdolnościach poznawczych mózgu niosą 
ze sobą konsekwencje, które trudno jest jednoznacznie przewi-
dzieć. A mogą one przecież mieć spory wpływ na naszą cywiliza-
cję, całkowicie odmieniając jej teraźniejszą postać. Postępy w 
takich dziedzinach jak neurofarmakologia oraz inżynieria gene-
tyczna są bowiem związane z poznaniem ludzkiego genomu, gdyż 
to właśnie geny determinują wszystkie funkcje biologiczne czło-
wieka. 

U progu trzeciego tysiąclecia można zauważyć, jak poja-
wianie się nowych leków czy nowych terapii wraz z zastosowa-
niem technik genetycznych pozwalają na skuteczniejszą walkę 
z chorobami, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu jakości 
i przedłużenia ludzkiego życia. Wydawać by się mogło więc, że 
powstaje coraz większa przestrzeń dla wolności człowieka, co 
skutecznie utwierdza go w przekonaniu o jego szczególnej pozy-
cji. Im bardziej człowiek wyzwala się z zależności od naturalnych 
procesów i im bardziej utwierdza swój nowy status za pomocą 
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podwyższającej się jakości życia, tym bardziej poczucie jego wyż-
szości – jako twórcy biotechnologii – wzrasta. Jednak drugim, 
ściśle negatywnym obliczem dynamicznego rozwoju biotechnolo-
gii są niewątpliwie różnego typu pojawiające się zagrożenia. Ich 
obecność nie jest jednak tylko naturalną konsekwencją jaka zwy-
kle towarzyszy każdej nowatorskiej aktywności technologicznej. 
W tym bowiem rozumieniu można by było wskazywać na obec-
ność słabszych stron każdego, w swej intencji dobrego, 
posunięcia czy produktu. Co więcej, jest oczywiste, że nawet jed-
noznacznie wielkie i ważne osiągnięcia technologiczne można 
wykorzystać do złych celów7. 

Fukuyama słusznie zauważa, że genetyczne modyfikacje 
zarodków w celu poprawy różnych cech mogą prowadzić do zhie-
rarchizowania świata i nastawienia go na rywalizację bardziej niż 
ma to miejsce obecnie, co w konsekwencji doprowadzi do wzrostu 
konfliktów społecznych. O ile wydaje się rzeczą bardzo szlachetną 
eliminowanie z genomu poszczególnych jawnych wad, czy genów 
odpowiedzialnych za różne choroby, o tyle jednak poprawianie 
takich cech jak inteligencja, uroda, wzrost czy siła fizyczna już nie 
jest tak moralnie jednoznaczne. Istnieje bowiem całkiem realna 
groźba powstania wyjątkowej, uprzywilejowanej grupy ludzi ma-
jącej już od urodzenia istotną przewagę nad tymi, których nie bę-
dzie stać na korzystanie z dobrodziejstw owego postępu. Stanie się 
tak wtedy, kiedy stosowanie tych technik zostanie powiązane z 
zasadami całkowicie wolnego rynku. Dzisiaj loteria genetyczna 
sprawia, że dzieci bogatych rodziców, odnoszących sukcesy w 
życiu,, niekoniecznie odziedziczą talent oraz zdolności, które po-
mogły ich ojcu czy matce w dążeniu do osiągnięcia lepszej jakości 
życia. 

Techniki inżynierii genetycznej stawiają więc przed 
ludźmi taką możliwość ingerencji w ludzki genom, która nie jest 

                                                      
7 Zob. G. Hołub: Godność człowieka a biotechnologia. [w:] Ku rozumieniu god-
ności człowieka. Red. G. Hołub, P. Duchliński. Kraków 2008, s. 304-305. 
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związana z leczeniem chorób. Dotyczy ona ulepszania samej puli 
genetycznej. Można z tym wiązać nadzieje na wyeliminowanie 
pewnych negatywnych czy patologicznych zachowań. Jak mówi 
Fukuyama: „Kiedy loterię zastąpi wybór, pojawi się nowa płasz-
czyzna rywalizacji miedzy ludźmi, rywalizacja ta zaś grozi zwięk-
szeniem przepaści między szczytem a dnem hierarchii społecz-
nej”8. 

I tak oto stajemy wobec dalszych możliwości. Bowiem 
sprawa może dotyczyć już nie tylko eliminacji pewnego rodzaju 
niepożądanych i wadliwych tendencji w ludzkim zdrowiu bądź 
zachowaniu, ale prowadzić do rzeczywistego ulepszania genomu 
w szerszej skali. Skutkiem takich działań może być sytuacja, w 
której zaczną być „produkowane” genetyczne „grupy nadludzi”. 
Bogate jednostki będą mogły dosłownie „projektować” swoje 
potomstwo, aby było ładniejsze, zdolniejsze, inteligentniejsze, 
bardziej zaradne, pracowite i tak dalej. Czyli krótko mówiąc – 
lepsze jakościowo. Jak określa ich Francis 
Fukuyama: „Będą wyglądać, myśleć i działać inaczej niż ci, którzy 
nie zostali tak uprzywilejowani, a być może będą nawet czuć się 
kimś rożnym od nich, po pewnym czasie mogą zacząć myśleć 
o sobie jako o innych istotach”9.  

Ulepszanie puli genetycznej może prowadzić do pewnej 
formy eugeniki oraz do skrajnej hierarchizacji społeczeństwa. 
Z drugiej strony pojawiać się będą grupy ludzi, którym brakuje 
środków do ulepszania cech genetycznych i przez to staną się tą 
„gorszą” częścią społeczeństwa. Wprowadzenie takiej, sztucznie 
stymulowanej dysproporcji byłoby ewidentnym ciosem w ogólnie 
rozumianą godność człowieka. 

Jak zauważa jednak Fukuyama, inżynieria genetyczna 
może być narzędziem w ręku państwa, służącym budowaniu stra-

                                                      
8 F. Fukuyama: Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. 
Przeł. B. Pietrzyk. Kraków 2004, s. 207. 
9 Ibidem, s. 209. 
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tyfikacji społecznej i wyrównywania jej od dołu (modyfikacja 
potomków ludzi ze środowisk upośledzonych), tak żeby i ci, któ-
rych nie będzie stać na technikę poprawek genetycznych, mieli 
równy start. Wtedy wszyscy otrzymaliby takie same szanse i ludz-
kość uwolniłaby się od „niesprawiedliwych mechanizmów doboru 
naturalnego”10. 

Taki obrót sprawy można zaakceptować jednak tylko 
wtedy, kiedy techniki tych poprawek i kosmetyk genetycznych 
objęłyby wszystkich bez wyjątku, ponieważ mechanizmy ewolu-
cyjne od zarania dziejów dotykają przecież całą ludzkość. 
Fukuyama sugeruje, że: „Zupełnie prawdopodobna wydaje się 
jednak możliwość przeciwna – ruch w stronę społeczeństwa 
bardziej egalitarnego pod względem genetycznym. Wydaje się 
bowiem niewiarygodne, aby ludzie w nowoczesnych społeczeń-
stwach demokratycznych spokojnie zgodzili się na genetyczne 
poprawianie dzieci elit”11. 

Tutaj jednak trudno zgodzić się z tymi słowami. Najpraw-
dopodobniej z dwóch oczywistych powodów nigdy tak nie będzie. 
Po pierwsze – nie wszystkich będzie na to po prostu stać oraz tak 
samo, nie wszystkie państwa będą mogły sobie pozwolić na ko-
rzystanie z tych najpewniej bardzo drogich i trudno dostępnych, 
wręcz ekskluzywnych technik. Po drugie – nie wszyscy byliby 
skłonni się zgodzić, aby ich potomstwo podlegało genetycznym 
modyfikacjom (swoistą blokadę w tej kwestii mogą stanowić 
chociażby pobudki religijne). 

Dyskusja o biotechnologii jest obecnie dwubiegunowa. 
Występują w niej dwa przeciwstawne obozy. Pierwszy, iście liber-
tariański, postuluje, że społeczeństwo nie powinno i nie może 
ograniczać rozwoju technologicznego. W obozie tym znajdują się 
pragnący postępu naukowego badacze, przemysł biotechnologicz-
ny, który chce czerpać korzyści z niepowstrzymanego progresu 

                                                      
10 Ibidem, s. 207. 
11 Ibidem, s. 208. 
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technologicznego oraz pokaźna grupa zaangażowanych 
ideologicznie ludzi, wierzących w wolne rynki oraz ograniczoną 
do minimum interwencję rządu w rozwój techniki. Po drugiej 
stronie barykady stoi niejednolita grupa ludzi żywiąca obawy 
moralne w związku z biotechnologią człowieka. Składa się ona 
głównie z osób działających z pobudek religijnych, przeciwników 
nowej techniki oraz ludzi lewicy, którzy są zaniepokojeni możli-
wością powrotu eugeniki12. 

Tematyka związana z biotechnologią i autoewolucją 
człowieka ściśle wiąże się z trudnym pytaniem, a mianowicie: czy 
człowiek jest moralnie i etycznie upoważniony do przekreślania 
naturalnego biegu rozwoju, który trwa od początków powstania 
ludzkości? To zawsze głównie natura oraz otaczająca człowieka 
rzeczywistość kulturowa wpływały na rozwój ludzkości. Więc czy 
mamy uzasadnione upoważnienie do zmiany prawa natury? Moż-
na się pogodzić z tym, że dopuszczalność wpływu na esencję 
człowieczeństwa jest naturalnym etapem rozwoju ludzkości. Prze-
cież to właśnie ewolucja wyposażyła człowieka w takie cechy i 
umiejętności praktyczne, które umożliwiły ludzkości postęp cywi-
lizacyjny prowadzący w konsekwencji także do rozwoju biotech-
nologicznego i możliwości modyfikacji genów (zwłaszcza wła-
snych). Ostatecznie w skrajnej interpretacji można dojść do wnio-
sku, że owo „ulepszanie genomu” człowieka przy pomocy inży-
nierii genetycznej jest nieuniknionym następstwem ewolucji.   

W tym miejscu zaczynamy doskonale rozumieć naczelną 
tezę Fukuyamy, a mianowicie to, że największa groźba współcze-
snej biotechnologii wynika z faktu, iż może ona zmienić naturę 
ludzką w toku ewolucji i w związku z tym „przeczłowieczyć” 
ludzkość i „przenieść ją w poczłowieczy etap historii”13. 

Tym samym zaciera się różnica pomiędzy „sztucznym 
człowiekiem” a „naturalnym człowiekiem”. Jak wiemy, inwazja 

                                                      
12 Ibidem, s. 239. 
13 Ibidem, s. 20. 
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stworzonej przez ludzkość technologii w ludzkie ciało jest nie do 
uniknięcia. Paweł Majewski w tej kwestii wyraża swoje zdanie, 
mówiąc o projekcie autoewolucji. W jego opinii jest to: „racjo-
nalny, zaplanowany proces przekształcenia geno- i fenotypu czło-
wieka rozumnego oraz jego sensorium aż do całkowitego odrzuce-
nia opartych na biologii form egzystencji; celem tego procesu jest 
osiągnięcie poziomu sprawności fizycznej i umysłowej wyższego 
niż ten, który człowiek zdołał osiągnąć w ramach możliwości wy-
znaczonych przez przypadkowy proces ewolucji biologicznej”14. 

W tym miejscu należy wyodrębnić takie pojęcia jak „po-
sthumanizm” czy „transhumanizm”. Ich naczelną przesłanką jest 
wyjście poza humanistycznie rozumiane człowieczeństwo. 
Wszystkie odmiany posthumanizmu postulują autoewolucję. Nie 
jest więc żadną tajemnicą, że przyszłość człowieka zawiera się 
w tych dwóch paralelnie realizujących się nurtach. Bardzo często 
te pojęcia są zestawiane jako synonimy, jednak ich sens i znacze-
nie bywają różne, bowiem niektórzy autorzy zakładają, że „trans-
humanizm jest wcześniejszą fazą posthumanizmu, tak jakby 
etapem przejściowym (trans) pomiędzy człowiekiem i bytem 
całkowicie postludzkim”15. 

Generalnie utrzymuje się, że transhumanizm jest częścią 
posthumanizmu. W tym rozumieniu pojęcie „posthumanizm” jest 
nadrzędne w stosunku do pojęcia „transhumanizm”16. Ten pierw-
szy jest bowiem odnoszony do wszelkich sposobów myślenia 
o świecie, które przewartościowują tradycję humanistyczną, a ten 
drugi – jedynie do projektów technokratycznego posthumanizmu. 

Według Ewy Domańskiej: „Dążeniem posthumanizmu jest 
naukowe wspieranie i legitymizacja działań mających na celu 
ochronę różnych gatunków a transhumanizmu - ulepszanie gatun-

                                                      
14 P. Majewski: Między…, s. 197. 
15 Ibidem, s. 213. 
16 Por. D. Sepczyńska: Transhumanizm. Spotkanie z utopią. [w:] Narracje post-
kryzysowe w humanistyce. Red. D. Kotuła, A. Piórkowska, A. Poterała. Olsztyn 
2014, s. 33. 
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ku ludzkiego. Wynikają one z narastającego przeświadczenia, że 
obecne sposoby myślenia o świecie nie odpowiadają zachodzącym 
w nim zmianom (inżynieria genetyczna, transplantologia, sycho-
farmakologia, nanotechnologia)”17. 

Natomiast Paweł Majewski definiuje transhumanizm na-
stępująco: „Transhumanizm jest odmianą filozofii, która próbuje 
doprowadzić nas do kondycji postludzkiej. Zawiera ona wiele 
elementów humanizmu, takich jak szacunek dla rozumu i nauki, 
uznanie dla postępu i wartości ludzkiego (lub transludzkiego) 
życia. Transhumanizm różni się jednak od humanizmu, ponieważ 
antycypuje i określa radykalne zmiany w naszej naturze i zakresie 
możliwości, wynikające z rozwoju różnorodnych nauk i technolo-
gii”18. 

Dzisiejsze, powszechnie akceptowane, rozumienie 
transhumanizmu, wprowadził do obiegu naukowego Max More, 
twierdzący, że ambicją transhumanistów jest kontynuacja renesan-
sowego humanizmu, czyli okazywanie szacunku dla rozumu 
i nauki oraz nacisk na postęp ludzkości i tym samym docenianie 
roli człowieczeństwa w doczesnym życiu, a nie w nadnaturalnym 
„życiu po śmierci”19. Od historycznego humanizmu kierunek ten 
różni się przyzwoleniem i oczekiwaniem na radykalne zmiany 
w naturze człowieka i możliwościach ludzkiego życia, oferowa-
nych przez nowoczesne technologie (np. neurologia, neurofarma-
kologia, przedłużenie życia, nanotechnologia, sztuczna inteligen-
cja)20. 

Tutaj należy postawić pytanie: Czy możemy poprzez wy-
korzystanie nowoczesnych technologii „oswajać” i zmieniać swą 

                                                      
17 E. Domańska: Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami, 
„Kultura Współczesna” 2008, nr 3, s. 12. 
18 P. Majewski: Między…, s. 213. 
19 Zob. M. More: Transhumanism Towards a Futurist Philosophy [online]. 
[dostęp 22.07.2016] World Wide Web: http://web.archive.org/web/2013080 
6172107/http://www.maxmore.com:80/transhum.htm. 
20 Por. K. Adamski: Transhumanizm … s. 108. 
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naturę? Według transhumanistów istnieje etyczny imperatyw, 
nakazujący ludziom nieprzerwanie dążyć do postępu i ulepszeń. 
Większość problemów związanych z oddziaływaniem zmienio-
nych przez technikę warunków bytowania i pracy na sferę psy-
chiczną człowieka da się sformułować, a być może nawet rozwią-
zać metodą tzw. „wartościowania techniki”. Termin ten został po 
raz pierwszy użyty w 1966 roku przez Podkomisję Nauki, Badań 
i Prac Rozwojowych21. W jego ramach postuluje się „przesiewa-
nie” postępu technicznego, dopuszczanie do realizacji rozwiązań 
najtrafniejszych z punktu widzenia interesów i celów człowieka 
oraz jakości życia ludzkiego. Za hasłem tym kryje się dążenie do 
preferowania takiej techniki i technologii, które nie będą niszczyć 
przyrody, zdrowia i psychiki ludzkiej22. Bowiem warunek ko-
nieczności postępu technicznego i naukowego nie może być prze-
ciwstawny społeczeństwu jako całości ani także interesom czło-
wieka jako jednostki w całokształcie jej społecznych oraz indywi-
dualnych aspiracji. W tym właśnie znaczeniu rozwój techniki po-
winien honorować podstawowe czynniki warunkujące prostolinij-
ną egzystencję człowieka. 

Jak wskazuje Grzegorz Hołub: imperatyw 
etyczno-technologiczny można rozważać w dwóch skrajnych 
interpretacjach: woluntaryzmu technologicznego i technologicz-
nego determinizmu23. W pierwszym przypadku mamy do czynie-
nia ze stanowiskiem optymistycznym co do faktu stosowania 
nowych technologii. Jego poplecznicy są pewni, że proces ten 
zawsze będzie można kontrolować, i że jest on bezustannie 
poddawany ludzkiej interwencji. Z kolei determinizm technolo-
giczny wskazuje na obecność pewnych wewnętrznych praw i we-
wnętrznej logiki opisywanego procesu. Jest to stanowisko, które 
z dozą sceptycyzmu ocenia możliwość ingerencji człowieka 

                                                      
21 Zob. J. Bańka: Zarys filozofii techniki, Katowice 1981, s. 20. 
22 Zob. J. Bańka: Przeciw…, s. 232-233. 
23 Zob. G. Hołub: Godność…, s. 319-320. 
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w pewne etapy zainicjowanych już w tej dziedzinie procesów, 
gdyż ich uruchomienie niejednokrotnie powoduje ich autonomiza-
cję i uniezależnienie od kontroli człowieka. 

Pojawienie się szerokich możliwości naukowych oraz bio-
technologicznych bez wątpienia było czymś nieuniknionym. 
Z jednej strony progres techniczny i naukowy zmusza człowieka 
w znacznie szerszym zakresie do osobistego wyboru spośród bo-
gactwa nowoczesnych technologii i środków bezpośrednio z nimi 
związanych, z drugiej natomiast – cechą znamienną przemian 
zachodzących w dzisiejszym świecie jest to, że nie pozostawiają 
one nietkniętej żadnej z dziedzin życia. W szczególności dotyczy 
to jednego z najistotniejszych wymiarów życia człowieka – jego 
osobowości. Mając to na uwadze, warto posłużyć się słowami, 
które przywołuje Józef Bańka w swej książce Przeciw szokowi 
przyszłości: „Technologia współczesna prowadzi do dehumaniza-
cji (...) Technologia dehumanizuje, ponieważ staje się normą 
i podporządkowuje sobie człowieka (...), ponieważ człowiek 
w sposób tak intensywny całą swą uwagę skierowuje na materię 
oraz na opanowanie materii, że nie pozostaje już miejsca na 
sprawy duchowe, na refleksję i kontemplację. Technologia prowa-
dzi do nienaturalności i ogólnej niwelacji, ponieważ podkopuje 
naturalną podstawę kultury, a tym samym wytwarza jakiś rodzaj 
uniformizmu, który dławi osobowość człowieka i sprowadza go do 
jakiejś anonimowej istoty”24. 

Za naczelną formę moralnej krytyki transhumanizmu 
uchodzi oskarżenie ich o eugenikę. W istocie koncepcje autoewo-
lucyjne we wszystkich wariantach przywodzą na myśl pomysły 
fizycznego „ulepszania” człowieka. Warto tutaj przypomnieć, że 
eugenika w pierwotnej intencji swego twórcy, Francisa Galtona, 
była środkiem służącym do poprawy całej ludzkości. Jednakże 
w jej założeniach, a właściwie w jej niektórych skrajnych interpre-
tacjach, tkwił zalążek segregacji rasowej. Galton jasno przyzna-
                                                      
24 J. Bańka: Przeciw…, s. 298. 
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wał, że celem eugeniki jest wyodrębnienie najwartościowszych 
cech gatunku ludzkiego, a co za tym idzie „najlepszych” jego 
przedstawicieli. Łatwo zauważyć, że w posthumanizmie kryje się 
to samo niebezpieczeństwo, bowiem nie mamy żadnej gwarancji, 
że ocali się właśnie to, co jest najlepsze w człowieku25. 

Co prawda, jako myśliciel liberalny Fukuyama wyraża 
nadzieję, że biotechnologia da człowiekowi możliwość zmiany na 
lepsze swojej istoty, w której ujawni się większa jego wolność. 
Celem takiego działania jest ostatecznie doprowadzenie do 
przejęcia przez człowieka kontroli nad swoim biologizmem. 
W spostrzeżeniach Fukuyamy bardziej dominuje jednak wariant 
pesymistyczny, który przewiduje, że może to być świat jeszcze 
bardziej zhierarchizowany i nastawiony na rywalizację niż do-
tychczas, gdzie wspólne pojęcie człowieczeństwa nie będzie miało 
już sensu26. Zdaniem amerykańskiego myśliciela, trzeba co praw-
da bronić człowieczeństwa w jego obecnym kształcie i obecnej 
formie, ale w sytuacji otwierania się nowych możliwości w posta-
ci zmiany natury bytu, nie można czynić tego w sposób dogma-
tyczny. Ludzkość za sprawą eugeniki stoi bowiem, jego zdaniem, 
na progu niewyobrażalnych przemian — być może odejścia od 
tradycyjnego rozumienia natury człowieka. Przyszłość może 
podążać w kierunku nietzscheańskiego nadczłowieka lub też 
prowadzić do regresu, w którym nastąpi rozwarstwienie ludzkości 
na beneficjantów rewolucji biotechnologicznej i jej ofiary27.  

W pewien sposób Francis Fukuyama oskarża więc trans-
humanizm o próbę destrukcji pojęcia natury ludzkiej. Reprezentu-
je stanowisko, które można by nazwać „biokonserwatyzmem”28. 
Według niego każda próba radykalnego przekształcenia biolo-
gicznego statusu istot ludzkich (a więc proces autoewolucji, 

                                                      
25 Zob. P. Majewski: Między…, s. 238. 
26 Zob. F. Fukuyama: Koniec człowieka…, s. 284-286. 
27 Por. P.S. Mazur: Francisa Fukuyamy rozumienie godności osoby. „Człowiek 
w kulturze” 2005 , nr 17, s. 183. 
28 P. Majewski: Między…, s. 239. 
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klonowanie i inne tego typu formy biotechnologii człowieka) jest 
absolutnie niemoralna, a to dlatego, że w konsekwencji prowadzi 
do upadku natury ludzkiej29. Idąc tokiem myślenia Fukuyamy 
należy zadać pytanie o człowieczeństwo nie tylko w kontekście 
ewolucyjnie ustalonego geno- i fenotypu, lecz zastanowić się przy 
okazji, czy autoewolucja nie upodobni nas do bohaterów ukazy-
wanych w literaturze i kinie science-fiction. Powoduje to swoiste-
go rodzaju nieścisłość w koncepcji filozofa, gdyż wyraża się on 
przychylnie w kwestii eugeniki egalitarnej – o czym była mowa 
powyżej.  

W podobnym tonie wypowiada się inny znany biokonser-
watysta – Jurgen Habermas. W książce pt. Przyszłość natury ludz-
kiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej? wyraża głębokie oba-
wy związane z możliwościami ingerowania w ludzki genom, jakie 
obecnie stwarzają biotechnologie. Habermas stawia pytanie: „Czy 
jakościowo nową możliwość ingerowania w ludzki genom potrak-
tujemy jako przyrost wolności, wymagający normatywnej regulacji 
– czy jako upoważnienie do dokonywania transformacji według 
własnych preferencji i bez żadnego ograniczenia?”30. Dalej pyta 
o to czy biomedyczne metody ulepszania ludzi poszerzają ludzką 
autonomię czy ją ograniczają: „Czy genetyczną autotransformację 
gatunku możemy uznać za drogę spotęgowania autonomii jednost-
ki – czy też na tej drodze podważamy normatywną samowiedzę 
osób, które wiodą własne życie i wzajemnie obdarzają się jedna-
kowym szacunkiem?”31. 

Odpowiedź Habermasa jest jednoznaczna: „Możliwość 
formowania wyposażenia genetycznego potomstwa razi nasze 
odczucia moralne, ponieważ powstaje nieznana dotąd relacja 

                                                      
29 Warto dodać, że w 2004 roku w swym artykule dla czasopisma „Foreign Poli-
cy” Fukuyama wskazał, iż transhumanizm jest zdecydowanie najgroźniejszą ideą 
obecną we współczesnym świecie.  
30 J. Habermas: Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberal-
nej?. Przeł. M. Łukaszewicz,. Warszawa 2003, s. 16. 
31 Ibidem, s. 36. 



D. Kutyła – TRANSHUMANIZM W ŚWIETLE POGLĄDÓW FRANCISA (…) 
 

201 
 

międzyosobowa, która wiąże się z podejmowaniem nieodwracalnej 
decyzji i z ograniczeniem symetrii odpowiedzialności”32. Ta syme-
tria jest zaś niezbędną relacją między równymi jednostkami. 
W związku z tym, w liberalnym społeczeństwie należy prawnie 
ograniczyć możliwości biomedycznego udoskonalania człowieka, 
ponieważ proces taki prowadzi do instrumentalnego traktowania 
i naruszenia autonomii „zaprojektowanych” jednostek ludzkich 
oraz podważać może wiarę tak ukształtowanych ludzi w możli-
wość autonomicznego kształtowania swego życia sprawiając, że 
mogą czuć się obco w swoim ciele. Habermas pisze dalej: „Ulep-
szające ingerencje eugeniczne naruszają etyczną wolność w tej 
mierze, w jakiej krępują pacjenta odrzucanymi przezeń, ale nie-
odwracalnymi zamiarami osób trzecich i tym samym nie pozwala-
ją, by pojmował sam siebie jako wyłącznego autora własnego 
życia"33. 

Konkludując, Habermas twierdzi, że potencjalna możli-
wość modyfikacji genetycznej wiąże się z podstawowym rozróż-
nieniem, które jest konstytutywne dla naszej samowiedzy – a mia-
nowicie chodzi o zacieranie się kategorii „tego, co zostało wypro-
dukowane" oraz „tego, co powstało naturalnie”34. 

Temat transhumanizmu rodzi także niekończące się 
dyskusje i interpretacje dotyczące sztucznej inteligencji. Wiara 
transhumanistów w stworzenie perfekcyjnego, nieśmiertelnego, 
wolnego od ograniczeń ludzkiego organizmu jest w dużym stop-
niu uwarunkowana wiarą w stworzenie sztucznej inteligencji. 
Zdaniem wielu krytyków jej narodziny będą stanowić cios dla 
światopoglądów przyznających centralną pozycję człowiekowi. 
Wiąże się z tym pewne niebezpieczeństwo, iż będzie to ostatni 
ludzki wynalazek, gdyż stworzone sztuczne inteligencje będą mo-
gły same prowadzić dalszy naukowy postęp, i to znacznie 

                                                      
32 Ibidem, s. 20-21. 
33 Ibidem, s. 71. 
34 Zob. Ibidem, s. 55. 
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wydajniej niż mogliby czynić to ludzie. Tym samym rodzaj ludzki 
przestanie być najmądrzejsza żyjącą formą we wszechświecie35. 

Dla Fukuyamy świadomość, to subiektywne stany umy-
słu36. Nie chodzi mu tylko o myśli czy obrazy ukazujące się 
podczas rozważań, ale o uczucia i emocje doznawane w życiu 
codziennym. Uważa on, że sztuczna inteligencja nigdy nie będzie 
oznaczać, że maszyna jest w stanie wykrzesać z siebie odczucia 
odnoszące się do realizowanych przez nią działań37. 

Inni myśliciele uznają nawet, że stworzenie sztucznej inte-
ligencji oraz osobliwości technologicznej nie nastąpi nigdy. 
Najbardziej znanym krytykiem powstania sztucznej inteligencji 
jest Amerykanin Hubert Dreyfus, twierdzący, że ludzki proces 
myślenia nie może zostać odtworzony w odłączonym od ciała 
aparacie myślącym. Co prawda od lat osiemdziesiątych XX wieku 
poszukuje się sztucznej inteligencji w oparciu o tzw. sieci 
neuronowe mające być odwzorowaniem przybliżonego układu 
neuronów w ludzkim mózgu, jednakże Dreyfus pozostaje scep-
tyczny także co do takich rozwiązań , wątpiąc w to, że w ogóle da 
się zbudować maszynę o inteligencji ludzkiej – a co więcej 
posiadającą ludzką świadomość38. 

Bez wątpienia bardzo ważną krytykę transhumanizmu 
przedstawił również technokrata Bill Joy39. Jego esej pt. Dlaczego 
przyszłość nas nie potrzebuje? Wywołał szeroką dyskusję. 

                                                      
35 Por. K. Adamski: Transhumanizm…, s. 119. 
36 Zob. F. Fukuyama: Koniec człowieka…, s. 219-221. 
37 Jednakże czołowi transhumanisci, tacy jak Ray Kurzweil czy Hans Moravec, 
obstają pewnie przy swoim stanowisku, że maszyny, kiedy tylko osiągną okre-
ślony stopień złożoności, zdobędą również takie cechy ludzkie, jak świadomość 
i uczucia. 
38 Por. V. Dusek: Wprowadzenie do filozofii techniki. Przeł. Z. Kasprzyk. Kraków 
2011, s. 88-92. 
39 Bill Joy to jeden z „mateczników technokracji”. Jest współzałożycielem firmy 
Sun Microsystems – jednej z potęg przemysłu komputerowego. Jest też głównym 
twórcą języka programowania Java. W 2003 roku zrezygnował jednak ze 
wszystkich funkcji pełnionych w Sun Microsystems i ogłosił całkowite wycofa-
nie się z branży informatycznej. 
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Stwierdził bowiem wprost, że niekontrolowany rozwój technologii 
XXI wieku może doprowadzić do zagłady naszego gatunku, który 
albo zniszczy się przypadkowo, manipulując nią jak uczeń czar-
noksiężnika, albo zostanie w jakiś sposób wyniszczony przez 
sztuczną inteligencję. Joy pisze: „Przyzwyczajeni do życia w nie-
malże rutynie odkryć naukowych powinniśmy zmierzyć się z fak-
tem, że najbardziej atrakcyjne technologie XXI-go wieku - roboty-
ka, inżynieria genetyczna i nanotechnologia – stwarzają dużo 
większe zagrożenia niż technologie, które pojawiły się wcześniej. 
(…) Każda z tych technologii w sekwencji małych rozsądnych 
kroków prowadzi do nagromadzenia wielkiej mocy i zarazem 
wielkiego niebezpieczeństwa”40. 

Krótko mówiąc, odzywa się niepokój o to, czy „postlu-
dzie” zachowają to, co najlepsze w dzisiejszych ludziach: god-
ność, wolną wolę, podmiotowość, osobowość, samostanowienie, 
autonomię. Można więc łatwo zauważyć, że granica pomiędzy 
transhumanizmem a dehumanizacją jest bardzo wąska. Ważne 
jest, aby człowiek w procesie autoewolucji nie stał się ofiarą 
swych kolejnych skrajnych rozwiązań. 

Andrew Gerard van Melsen wskazuje, że z jednej strony 
nauka i technologia całkowicie tkwią w sferze bytu człowieka, 
czyniąc go pełniejszym, z drugiej jednak strony istnieją uzasad-
nione obawy, że nauka i technologia mogą doprowadzić do „de-
humanizacji” człowieka podporządkowanego deterministycznym 
poczynaniom porządku technicznego, w którym człowiek tworzy 
coś, nad czym nie jest w stanie dłużej panować, gdyż zamiast wła-
dać porządkiem technicznym, dostaje się pod jego władze41. 

Rewolucyjne osiągnięcia biotechnologiczne i nanotechno-
logiczne, w mniemaniu krytyków transhumanizmu idą więc 

                                                      
40 B. Joy: Dlaczego przyszłość nas nie potrzebuje?. [w:] Wybierz czerwoną piguł-
kę. Nauka, filozofia i religia w „Matrix”. Red. G. Yeffeth. Przeł. W. Derechow-
ski. Gliwice 2003, s. 234-236. 
41 Zob. A. G. van Melsen: Nauka i technologia a kultura. Przeł. S. Zalewski. 
Warszawa 1969 s. 10. 
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w kierunku zmiany funkcji organizmu człowieka, a wiec zmiany 
całej natury ludzkiej, na co wskazał Fukuyama. W takim świecie 
człowiek zostaje zamknięty w swojej perspektywie bez Boga, co 
doprowadza do powstania nowych zastępczych „religii bez Boga”, 
z których jedną z najistotniejszych staje się właśnie omawiany 
transhumanizm. Jawi się on więc jako skrajna forma determinizmu 
technicznego, ostro sprzeciwiająca się zarówno chrześcijańskiej 
wizji godności osoby ludzkiej, jak i tradycyjnej etyce zakładającej 
fakt, iż osoba ludzka jest ze swej natury istota wolna i rozumna42. 

Jak ostrzega w swej encyklice Jan Paweł II: „Istnieje bo-
wiem bardzo realne i wyczuwalne już niebezpieczeństwo, ze wraz 
z olbrzymim postępem w opanowaniu przez człowieka świata 
rzeczy, człowiek gubi istotne wątki swego wśród nich panowania, 
na różne sposoby podporządkowuje im swoje człowieczeństwo, 
sam staje się przedmiotem wielorakiej – czasem bezpośrednio 
nieuchwytnej manipulacji”43. 

Nie sposób nie zauważyć, że współczesnemu światu towa-
rzyszy mentalność techniczna, która charakteryzuje się z jednej 
strony przecenianiem możliwości technicznych, z drugiej zaś nie-
docenianiem etycznych i moralnych aspektów wykorzystania tych 
możliwości. Niebezpieczeństwo złego wykorzystania techniki jest 
tym większe i groźniejsze dla ludzkości, im bardziej dotyczy 
struktury osobowej człowieka. W świetle tych niebezpieczeństw 
na przykład Magisterium Kościoła głosi potrzebę rozwoju moral-
ności i etyki, co staje w sprzeczności z nastawieniem technokra-
tycznym i transhumanistycznym44. 

Aby zapobiec czarnym scenariuszom konieczne jest od-
wołanie się do pewnego rozeznania każdego kroku biotechnolo-
gicznego, zwłaszcza gdy w grę wchodzą nowatorskie techniki 

                                                      
42 Por. K. Adamski: Transhumanizm…, s. 124. 
43 Jan Paweł II: Encyklika Redemptor hominis. Watykan 1979. [online]. [dostęp 
26.07.2016]. World Wide Web: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP 
/jan_pawel_ii/encykliki/r_hominis.html  
44 Por. K. Adamski: Transhumanizm…, s. 126. 
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i technologie. Właściwy kierunek poszukiwania granic rozwoju 
biotechnologii rozpoczyna się wtedy, kiedy nastąpi uświadomie-
nie, że godność jest „pierwszą twarzą” ludzkiego istnienia. Posłu-
gując się słowami Jana Pawła II, oznacza to, że: „Jednostka ludz-
ka nie może być podporządkowana gatunkowi ani społeczeństwu 
jako środek czy narzędzie, gdyż ma samoistną wartość. Jest osobą. 
Cały człowiek, włącznie z ciałem, jest obdarzony taką godnością, 
ponieważ posiada duszę duchową”45. 

Z kolei Fukuyama uważa, że stając naprzeciw takich moż-
liwości techniki, które niosą ze sobą nierozerwalnie konsekwencje 
zarówno dobre (np. zwalczanie groźnych chorób) jak i złe 
(np. nieograniczone modyfikacje genów człowieka prowadzące 
ostatecznie do dehumanizacji), władze państw muszą regulować 
rozwój oraz zastosowanie tych technik głównie metodami poli-
tycznymi. Filozof wskazuje jasno na konieczność zdecydowanej 
ingerencji państwa, aby nie dopuścić do takiej sytuacji i aby za-
pewnić wszystkim jednakowe możliwości, wskazując jednocze-
śnie, że: „To właśnie jedynie teologia, filozofia czy polityka mogą 
określać cele nauki i techniki przez nią stworzonej oraz wydać 
sąd, czy cele te są właściwe, czy nie. Naukowcy mogą pomóc 
w ustaleniu zasad moralnych regulujących ich działalność, czynią 
to jednak nie jako naukowcy, lecz jako mający rozeznanie w spra-
wach nauki członkowie szerszej społeczności politycznej. We 
wspólnocie badaczy i lekarzy zajmujących się biomedycyną jest 
bardzo wielu inteligentnych, oddanych, energicznych, etycznych 
i rozważnych ludzi. Ich interesy niekoniecznie pokrywają się jed-
nak z interesem publicznym. Naukowcami w dużej mierze kieruje 
ambicja, a często również finansowe perspektywy wynikające 
z rozwoju danej techniki czy terapii. Stąd też pytanie, co uczynić 

                                                      
45 Fragment Przesłania Ojca Świętego do członków Papieskiej Akademii Nauk 
z dnia 22 października 1996. 
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z biotechnologią, jest kwestią polityczną, której nie mogą roz-
strzygać technokraci”46. 

Jak widać, owo rozeznanie każdego kroku rozwoju bio-
technologicznego powinno dokonywać się w ramach pewnych 
rozwiązań ściśle strukturalnych. Jednym z nich, jak zasugerował 
Fukuyama, jest powołanie specjalnych interdyscyplinarnych 
komisji, które będą analizować dopuszczalność pewnych metod 
badawczych i praktycznego zastosowania konkretnych innowacji 
biotechnologicznych. W skład tych komisji powinni wchodzić 
biolodzy, genetycy, biotechnolodzy, etycy, prawnicy, a nawet 
futurolodzy. Specjaliści ci mówią „różnymi językami” i każdy 
z nich patrzy na problem z innej perspektywy. Wszyscy jednak, 
jako ludzie, mają dostęp do przednaukowego doświadczenia swo-
jego człowieczeństwa47. Ich spotkanie i rozsądny dialog, prowa-
dzone w atmosferze otwartości, mogą być okazją do tego, aby na 
granicy tych „różnych języków” i wspólnie przeżywanego czło-
wieczeństwa doszło do znalezienia odpowiedzi na pytania doty-
czące celów, a zwłaszcza granic nauki oraz złotego środka pomię-
dzy całym progresem biotechnologicznym a godnością ludzką. 
Takie rozwiązanie mogłoby uratować ludzkość od widma dehu-
manizmu, które powoli staje się jednym z największych zagrożeń 
ludzkości w trzecim tysiącleciu. O takim właśnie spotkaniu pisze 
John Horgan w swej książce pt. Koniec nauki, czyli o granicach 
wiedzy u schyłku ery naukowej. Mowa jest tam o konferencji w 
Santa Fe, którą wiosną 1994 zorganizowali matematyk John Casti, 
profesor Uniwersytetu Columbia, i Joseph Traub, wybitny teore-
tyk nauk komputerowych. Podczas trzydniowego spotkania kilku-
dziesięciu myślicieli z różnych dziedzin nauki (m.in. matematycy, 
fizycy, biolodzy, ekonomiści) 

                                                      
46 F. Fukuyama: Koniec człowieka…, s. 242-243. 
47 Zob. G. Hołub: Godność…, s. 299. 
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zastanawiało się, czy istnieją granice nauki, a jeśli tak, to czy na-
uka jest w stanie je określić48? 

Faktem jest, że człowiek jako istotna rozumna, jako 
świadomy byt konstytuujący się w działaniu – nie tylko poznaje 
świat, ale zdolny jest także do przemyślanych działań i wyborów 
celów swego działania. Jak zauważa Leszek Gawor: „Właściwo-
ścią rodzaju ludzkiego jest rozumność, dzięki której człowiek, co 
prawda, przez rozwój nauki i techniki sprowadził zagrożenie na 
swój świat, ale przede wszystkim jest w stanie rozpoznać sytuację 
zagrożenia swego istnienia gatunkowego w świecie i w sposób 
świadomy i przemyślany dokonać modyfikacji dotychczasowego 
kierunku rozwoju. Jeśli tego nie uczyni, narazi swe istnienie na 
niebezpieczeństwo unicestwienia, co będzie oznaką zagubienia 
swych racjonalnych zdolności”49. 

Tak więc, jako że człowiek jest istotą świadomą i kon-
stytuującą się w działaniu, tak też i nauka będzie się rozwijać. 
Przecież wiele odkryć z przeszłości traci dziś na swej niepowta-
rzalności i aktualności, co świadczy o tym, że nauka nie umarła 
i jest w rozwoju. Lee Segel, biolog izraelski, uważa, że „nauka ma 
fraktalną strukturę, i nie istnieją, oczywiście, granice tego, co 
można badać”50. 

Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, można dojść do 
wniosku, że granic nauki nie powinniśmy szukać w niej samej, a 
raczej w racjonalności naszego działania naukowego, która jest 
częścią samej nauki. To bowiem racjonalność wraz ze zdrowym 
rozsądkiem powinny wyznaczać granice 
naszych postępowań technologicznych, biotechnologicznych itp. 
Musimy mieć świadomość własnych ograniczeń. Nie znaczy to, że 
nie możemy przekraczać pewnych granic w celach czysto 

                                                      
48 J. Horgan: Koniec nauki, czyli o granicach wiedzy u schyłku ery naukowej. 
Przeł. M. Tempczyk. Warszawa 1999, s. 281. 
49 L. Gawor: Szkice o cywilizacji. Rzeszów 2009, s. 149. 
50 J. Horgan: Koniec nauki…., s. 294. 
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naukowych, ale powinniśmy to robić tak, aby mieć potem jeszcze 
ewentualną możliwość powrotu do punktu wyjścia. Nie bez 
powodu Horgan mówi: „W rzeczywistości postęp naukowy, gdy 
nie towarzyszy mu postęp moralny społeczeństw lub jednostek, 
może pozostawić nas w stanie gorszym niż bylibyśmy bez nauki”51. 
Chodzi tu głównie o to, by nie zabijać nauki w nauce, filozofii 
w filozofii, a przede wszystkim człowieka w człowieku. 
 
BIBLIOGRAFIA 

1. Adamski K.: Transhumanizm – między utopią, biotechno-
logią a gnozą, „Roczniki Teologii Moralnej” 2012, nr 
4(59), s. 105-129. 

2. Bańka J.: Przeciw szokowi przyszłości. Katowice 1977. 
3. Bańka J.: Zarys filozofii techniki. Katowice 1981 
4. Domańska E.: Humanistyka nie-antropocentryczna a stu-

dia nad rzeczami, „Kultura Współczesna” 2008, nr 3, 
s. 9-21. 

5. Dusek V.: Wprowadzenie do filozofii techniki. Przeł. 
Z. Kasprzyk. Kraków 2011. 

6. Fukuyama F.: Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji 
biotechnologicznej. Przeł. B. Pietrzyk. Kraków 2004. 

7. Gawor L.: Szkice o cywilizacji. Rzeszów 2009. 
8. Habermas J.: Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy 

do eugeniki liberalnej?. Przeł. M. Łukaszewicz, Warsza-
wa 2003. 

9. Hołub G.: Godność człowieka a biotechnologia. [w:] Ku 
rozumieniu godności człowieka. Red. G. Hołub, P. Du-
chliński. Kraków 2008. 

10. Horgan J.: Koniec nauki czyli O granicach wiedzy 
u schyłku ery naukowej. Przeł. M. Tempczyk. Warszawa 
1999. 

                                                      
51 Ibidem, s. 300. 



D. Kutyła – TRANSHUMANIZM W ŚWIETLE POGLĄDÓW FRANCISA (…) 
 

209 
 

11. Jan Paweł II: Encyklika Redemptor Hominis, Watykan 
1979. [online]. [dostęp 26.07.2016]. World Wide Web: 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/e
ncykliki/r_hominis.html  

12. Jan Paweł II: Przesłanie Ojca Świętego do członków 
Papieskiej Akademii Nauk z dnia 22 października 1996. 

13. Joy B.: Dlaczego przyszłość nas nie potrzebuje?. [w:] 
Wybierz czerwoną pigułkę. Nauka, filozofia i religia 
w „Matrix”. Red. G. Yeffeth. Przeł. W. Derechowski, 
Gliwice 2003, s. 215-252. 

14. Lem S.: Summa Technologiae. Kraków 2000. 
15. Majewski P.: Między zwierzęciem a maszyną. Wrocław 

2007. 
16. Mazur P.S.: Francisa Fukuyamy rozumienie godności 

osoby. „Człowiek w kulturze” 2005 , nr 17, s. 173-185. 
17. More M.: Transhumanism Towards a Futurist Philosophy 

[online]. [dostęp 22.07.2016] World Wide Web: 
http://web.archive.org/web/20130806172107/http://www.
maxmore.com:80/transhum.htm. 

17. Sepczyńska D.: Transhumanizm. Spotkanie z utopią. [w:] 
Narracje postkryzysowe w humanistyce. Red. D. Kotuła, 
A. Piórkowska, A. Poterała. Olsztyn 2014. 

18. Van Melsen A.G.: Nauka i technologia a kultura. Przeł. 
S. Zalewski. Warszawa 1969. 

 
Keywords: transhumanism, biotechnology, science, bioethics, Francis 
Fukuyama. 
 
Summary: The human entered the twenty-first century with great tech-
nological progress. The concept of transhumanism is currently a very 
important and popular one. Genetic engineering, neuropharmacology, 
auto-evolution of the human species are the chief topics in modern 
science. Ethics dictate human reflection on the development of biotech-
nology. Francis Fukuyama writes about what may be the limits and 
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consequences of the development of biotechnology. Because transhu-
manism brings with it not only benefits, but also a serious threat to nature 
and human beings. 
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